
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a  

Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

……/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 

 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 

23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

49/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályáról 

 

T E R V E Z E T 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 

döntése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt.) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1.  § 

 

Nem lép hatályba a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 49/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. 

melléklete. 

 

2.  § 

 

E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

dr. Dallos Andrea       Déri Tibor 

jegyző          polgármester 

 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. 

december ….. napján 

 

 

 

dr. Dallos Andrea         

         jegyző 



 

 

Általános indokolás 

 

 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) T) cikk  (2) bekezdése értelmében jogszabály 

a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar 

Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az 

önkormányzati rendelet.  

Az Alaptörvény 32. cikk  (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal 

nem lehet ellentétes. 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakra 

figyelemmel kerül sor a rendelet megalkotására. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. § 

 

Kimondja, hogy nem lép hatályba a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 

23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 49/2020. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete. 

 

 

2. § 

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 


